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LIGOTSKY
JARMARK
W ZAPRZYJAŹNIONEJ GMINIE

KOMORNI LHOTKA
31 lipca 2010 roku, na zaproszenie
Starosty Komorni Lhotki Pana Stanisława Ćmiela wystosowane na ręce Wójta naszej gminy Pana Rufina Majchrzyka, Prezesi Stowarzyszeń działających
na terenie gminy, członkowie tych Stowarzyszeń i zespół AGAT, udali się do
Czech, aby po raz kolejny świętować
wspólnie w tej zaprzyjaźnionej z nami
miejscowości tradycyjne doroczne
święto Ligotsky Jarmark. Pan Wójt wręczył Staroście, w imieniu mieszkańców
Boronowa prezent, życzył miłej zabawy
a zespół AGAT w nieco pomniejszonym
składzie dał koncert, który został przyjęty bardzo ciepło i serdecznie przez tamtejszych mieszkańców i gości.
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OGŁOSZENIE
STYPENDIUM SOCJALNE

Urząd Gminy Boronów informuje, że
istnieje możliwość otrzymania stypendium socjalnego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Warunkiem ubiegania
się o stypendium jest dochód w rodzinie
na osobę nie przekraczający kwoty 351 zł
netto. Termin składania wniosków upływa
15 września br. Wnioski oraz dodatkowe
informacje można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy tel. 34 3539 100.

PODZIĘKOWANIE
Wójt Gminy Boronów i Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie składają serdeczne
podziękowanie wszystkim mieszkańcom naszej gminy za udzieloną pomoc
rzeczową poszkodowanym na skutek
tegorocznej powodzi mieszkańcom
Sandomierza.

NOWA SIEDZIBA PRZYCHODNI RODZINNEJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Boronowie ma przyjemność poinformować
swoich P.T. Pacjentów o przeniesieniu swojej
siedziby w Boronowie na ulicę Nową 1A.
Od 1.09.2010r. planujemy przejście do
nowego budynku, który spełnia wszelkie
wymogi stawiane obiektom ochrony zdrowia. Mamy nadzieję, że nowy budynek
spodoba się również Państwu i będziecie
się w nim czuli jak we własnym domu.
W zakresie naszych usług są:
– Podstawowa Opieka Zdrowotna,
w tym również opieka pediatryczna nad
dziećmi
– Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
– Poradnia Neurologiczna
– Poradnia Otolaryngologiczna.
Niestety otwarcie nowych poradni specjalistycznych uzależnione jest od uzyskania
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co w aktualnej sytuacji jest praktycznie nierealne. Jeżeli tylko powstaną takie
możliwości to zapewniamy, że dołożymy

wszelkich starań by poszerzyć zakres
naszej działalności.
Pragniemy poinformować, że podjęcie
tak znacznej inwestycji było możliwe
dzięki pomocy unijnej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Razem z nami zmieni swą siedzibę
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna
ZAL-DENT.
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy
wszystkich P.T. Pacjentów, mamy nadzieję
że spełnimy wszelkie Państwa oczekiwania.
Lek. Med. Andrzej Malec
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INFORMACJA GOPS
Świadczenia rodzinne – nowy
okres zasiłkowy 2010/2011 !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boronowie przypomina o zbliżającym
się nowym okresie zasiłkowym ze świadczeń rodzinnych trwającym od 1 listopada
2010r. do 31 października 2011r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy
można będzie składać w GOPS od września 2010r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za 2009 rok.
Osoby, które w nowym okresie zasiłkowym będą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych mogą zgłosić się do GOPS
o pobranie wniosków w sprawie wydania zaświadczeń o dochodach za 2009 rok
z Urzędu Skarbowego. Powyższe wnioski można będzie złożyć w Urzędzie Gminy w Boronowie (Sekretariat), który prześle
zebrane wnioski do Urzędu Skarbowego.
Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć:
1. Kserokopię dowodu osobistego osoby
ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
2. Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych każdego członka rodziny, wydane
przez właściwy urząd skarbowy (za 2009
rok), zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia
społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie
zdrowotne odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;
3. Zaświadczenia lub oświadczenia
dokumentujące wysokość innych dochodów np.:
• zaświadczenie o wysokości hektarów
przeliczeniowych (za 2009 rok) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
z Urzędu Gminy (może być nakaz płatniczy),
• zaświadczenie o wysokości przyznanych alimentów,
• zaświadczenie o wysokości przyznanych w 2009 r. stypendiów,
• zaświadczenie o wysokości przyznanych diet,
4. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (za 2009 rok),
zawierające w szczególności informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
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c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
5. Inne zaświadczenia lub oświadczenia
oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa
do świadczeń rodzinnych, w tym:
• skrócony odpis aktu urodzenia dzieci
(w przypadku osób składających wniosek
pierwszy raz),
• orzeczenie o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności (w przypadku
gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne),
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka
adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka
do szkoły lub szkoły wyższej,
• zaświadczenie pracodawcy o terminie
urlopu wychowawczego i okresie, na jaki
został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia (w przypadku ubiegania się o dodatek
z tytułu urlopu wychowawczego),
• zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do
ubezpieczeń społecznych (w przypadku
ubiegania się o dodatek z tytułu urlopu wychowawczego),
• dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (w przypadku utraty dochodu)
• dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny (w przypadku uzyskania dochodu).
W indywidualnych sprawach osób ubiegających się o świadczenia rodzinne GOPS
może wymagać dodatkowych dokumentów nie wymienionych powyżej w zależności od danej sytuacji rodziny.
Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał
osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, dochód ten nie może
przekroczyć kwoty 583,00 zł.
Szczegółowych informacji w zakresie
świadczeń rodzinnym udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boronowie.
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Fundusz alimentacyjny – nowy
okres zasiłkowy 2010/2011 !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boronowie przypomina o zbliżającym
się nowym okresie zasiłkowym Funduszu
Alimentacyjnego trwającym od 1 października 2010r. do 31 września 2011r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy
można będzie składać w GOPS od sierpnia
2010r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za
2009 rok.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 725 zł.
Więcej informacji w sprawie ubiegania się
o środki z funduszu alimentacyjnego można
uzyskać w siedzibie GOPS w Boronowie.

ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boronowie przypomina osobom pobierającym świadczenia rodzinne, których
dzieci uczęszczają do szkół średnich i zawodowych o dostarczenie (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku) zaświadczeń
o uczęszczaniu dziecka do szkoły do dnia
10 września br. Nie dostarczenie w/w zaświadczeń spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń za miesiąc wrzesień i październik.
Kierownik GOPS
Irena Sitek

Komunikat w sprawie

„paliwa rolniczego”

Przypominamy, że każdy rolnik – producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do
produkcji rolnej może
• w terminie od 1 września 2010 r.
do 30 września 2010 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy, w zależności od
miejsca położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010
do 31 sierpnia 2010 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2010 r. wynosi:
73,10 zł na 1 ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie:
• 2-30 listopada 2010 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek
wskazany we wniosku.
Bliższych informacji można uzyskać
w Urzędzie Gminy – pok. Nr 17 (Plaza)

4

AWARIA WODY
W miesiącu lipcu br. po sporym czasie
oczekiwania na w miarę sprzyjające warunki pogodowe przystąpiono do prac na wodociągu, które miały zlikwidować duże uciążliwości związane z zanikiem ciśnienia wody.
Uciążliwością tą szczególnie byli dotknięci mieszkańcy sołectwa Zumpy. Brak odpowiednio dużego ciśnienia wody w sieci był
również dużym problemem dla Naftobazy.
Jak wyżej wspomniałem, podstawowym
czynnikiem, który umożliwiał wejście w teren, a jest to teren leśny bardzo nisko położony (zwyczajowa nazwa Ryzia), była pogoda.
Pomimo trwających prawie dwa tygodnie
upałów teren trzeba było najpierw odwodnić za pomocą igłofiltrów, ponieważ stan
wody gruntowej uniemożliwiał prowadzenie prac ziemnych.
Osuszanie terenu trwało pięć dni. Po dokonaniu wykopu, odsłaniającego rurę wodociągową, jak i wykopaniu rowu do odprowadzenia wody, przecięto rurę. Za pomocą
urządzenia WUKO, wyczyszczono rurę wodociągową i zabudowano w tym miejscu
studnię hydrantową wraz z hydrantem, co
w przyszłości ma umożliwić czyszczenie

KANALIZACJA
W lipcu dokonano odbioru końcowego systemu kanalizacyjnego wybudowanego w sołectwie Zumpy. Skompletowano
wszystkie potrzebne dokumenty na podstawie których Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego wydał pozwolenie na eksploatację sieci kanalizacyjnej.
Mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani o warunkach technicznych jakie obowiązują przy podłączaniu się do kanalizacji
i otrzymali pozwolenie na włączanie się do
sieci kanalizacyjnej. Uciążliwość jaka jest
związana na pewno z eksploatacją szamba w Zumpach też niedługo przejdzie do
historii. Mieszkańcom sołectwa został wyznaczony termin w jakim powinni zakończyć podłączanie się do sieci. Data ta to: 31
grudzień 2010 rok.

Ulica Lompy i ulica 3-go Maja
Mamy w naszej Gminie kolejną ładną
ulicę: to ulica Lompy.
Rada Gminy w Boronowie w uchwale budżetowej przyznała środki na budowę
odwodnienia i remont nawierzchni ulicy
Lompy. Posiadaliśmy dwa gotowe projekty budowy nawierzchni dróg: była to ulica Lompy i ulica Poprzeczna. Rada Gminy wielkiego wyboru nie miała, a można
by wręcz stwierdzić, że nie miała go wcale, ponieważ pieniędzy w budżecie wystarczyło na budowę tej mniejszej. Prace zosta-
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wodociągu bez pomocy urządzenia WUKO,
którego jedna godzina pracy sporo kosztuje.
Drugim czynnikiem mającym wpływ na
ciśnienie wody w sieci był niedrożny w pełni tzw. zawór zwrotny. Zawór został zdemontowany, udrożniony i ponownie zabudowany.
W trakcie prac naprawczych w studni wodomierzowej, gdzie zainstalowane są
liczniki służące do rozliczeń pomiędzy dostawcą a odbiorcą wody (Herby-Boronów)
zainstalowano ciśnieniomierz i obecnie jest
możliwość sprawdzenia wartości ciśnienia
w miejscu, gdzie dokonywany jest zakup
wody. W obecnej chwili ciśnienie wody na
sieci w Boronowie (odczyt z ciśnieniomierza
zabudowanego w starym przedszkolu) wynosi 4,5 atm.
Zgodnie z zapisami umowy o dostawę
wody jaka jest zawarta pomiędzy gminami
Herby i Boronów, ciśnienie wody powinno
się zawierać pomiędzy 3 a 5 atm., a więc
ten warunek umowy jest obecnie dotrzymywany.
Zdaję sobie sprawę z uciążliwości jakie
musieli znosić od dłuższego czasu mieszkańcy sołectwa Zumpy, jak i w ostatnich dniach
przed usunięciem awarii mieszkańcy so-

łectwa Dębowa Góra, oraz mieszkańcy zamieszkujący przy końcówkach wodociągu
w sołectwie Grojec.
Wszyscy musimy przyjąć do wiadomości,
że nasz wodociąg oddany do eksploatacji
w 1993 roku ma w tej chwili 17 lat. Awarie
będą się zdarzały (w ubiegłym roku trzeba
było wymienić spory odcinek rury wodociągowej pod torami PKP, która skorodowała
z powodu prądów błądzących, jakie towarzyszą pracującej trakcji elektrycznej).
Oby tylko nie towarzyszyły im sytuacje
jak np. tegoroczne opady deszczu, które
uniemożliwiając użycie sprzętu ze względu na momentalne zalewanie wykopu prowadzą do wydłużenia się czasu ich usunięcia. Trzeba będzie również prowadzić tzw.
prace bieżące na sieci choćby tylko związane z wymianą zasuw, tak by mieć możliwość
odcinania poszczególnych odcinków wodociągu a nie całego układu, co z kolei generuje straty wody.
Za zaistniałą sytuację, która wszystkich
w jakikolwiek sposób dotknęła serdecznie
przepraszam.

W ubiegłym roku, kiedy rozpoczynały
się prace związane z budową kanalizacji
życzyliśmy sobie wzajemnie, aby podczas
prac nie dochodziło do spięć pomiędzy wykonawcą, inwestorem i mieszkańcami. No
cóż, na początku było bardzo dobrze, ale
jak mówi przysłowie „im dalej w las, tym
więcej drzew” tak i w tym przypadku po połowie wykonanych prac bywało różnie, nie
raz do pewnych elementów wykonanego
systemu trzeba było wracać po parę razy.
Jednak ostatecznie wszystkie prace zostały zakończone w terminie jaki został zapisany w umowie.
Myślę, że mieszkańcy Zumpów pomimo przeżytych nie raz sytuacji stresowych
dzielnie znosili uciążliwości związane z budową sieci kanalizacyjnej, za co im serdecznie dziękuję. Chcę również w tym miejscu
podziękować pracownikom Urzędu Gmi-

ny, którzy bezpośrednio pełnili nadzór nad
przebiegiem prac związanych z tą inwestycją jak również członkami Społecznego
Komitetu Budowy Kanalizacji, którzy pomagali na bieżąco rozwiązywać problemy
podczas realizacji inwestycji.
W czerwcu br. rozpoczęły się prace związane z realizacją kolejnego etapu budowy
kanalizacji w naszej Gminie. Rozpoczęto
budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej
w sołectwie Grojec. W dalszym etapie będą
budowane kolektory kanalizacji sanitarnej
w sołectwie Hucisko.
W roku przyszłym ruszy budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla obydwu
sołectw.

ły wykonane zgodnie z umową terminowo.
Pozostało jeszcze do zabudowania odpowiednie oznakowanie drogowe. Znaki będą
zabudowane po otrzymaniu ich przez firmę
od producenta.
Znaki te B-35 będą informowały o zakazie postoju na tej ulicy. Na wylotach są zabudowane znaki STOP.
Od kwietnia trwają prace przy przebudowie ul. 3 Maja. Całkowite zakończenie prac
planowane jest na 30 września br. Zgodnie
z harmonogramem prac do końca sierpnia
powinna być położona nawierzchnia asfaltowa. Tempo dotychczasowych prac jest

wielce niezadowalające. Mimo usilnych starań Gminy nie udało się wcześniej zmusić
wykonawcy (firma Drogopol z Katowic) do
przyspieszenia prac. Dopiero w miesiącu
sierpniu rozszerzony został front robót. Wolne tempo prac również związane jest z koniecznością zmiany istniejących przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych, które
kolidują z odwodnieniem drogi. Za wszystkie uciążliwości związane z pracami na drodze przepraszam mieszkańców.

Wójt Gminy
mgr Rufin Majchrzyk

Wójt Gminy
mgr Rufin Majchrzyk

Wójt Gminy
mgr Rufin Majchrzyk
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„Optymistyczne Jutro – aktywizacja środowisk wiejskich”
w Gminie Boronów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boronowie realizuje trzecią edycję projektu systemowego „Optymistyczne Jutro –
aktywizacja środowisk wiejskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.
W miesiącu lipcu br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim
w Katowicach. Całkowita wartość projektu wynosi 121 958,00zł.

Zgodnie z Opisem Priorytetów PO KL
Poddziałania 7.1.1. do projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby korzystające
z pomocy społecznej w wieku aktywności
zawodowej (20-60lat).
Do udziału w projekcie GOPS zakwalifikował 9 osób spełniających określone
wymagania. Wobec uczestników zostaną
zastosowane instrumenty aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej, których
celem jest poprawa mobilności na rynku
pracy. W ramach programu przewiduje się
również wsparcie dochodowe, zapewnie-
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nie dojazdu na szkolenia oraz wycieczkę
o charakterze kulturalno – turystycznym.
Uczestnicy tegorocznego projektu wezmą udział w kursie zawodowym: kucharz, kelner z aranżacją stołów; technolog wykończenia wnętrz; aktywny na
rynku pracy; pierwsza pomoc przedmedyczna.
W miesiącu sierpniu br. GOPS w Boronowie spośród złożonych ofert wyłoni firmę szkolącą, która poprowadzi szkolenia
przewidziane dla uczestników tegorocznego projektu.
Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu udzielają pracownicy socjalni GOPS w Boronowie pod numerem
telefonu 34/3539551 w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka.
Kierownik GOPS
Irena Sitek

Komenda Powiatowa Policji
w Lublińcu: tel. 997 lub 112
tel. miejski: 34 3532 255
Policyjny Telefon Zaufania:
tel. 34 356 24 21
Posterunek Policji w Koszęcinie
ul. Zamkowa 2
42-286 Koszęcin
tel. 34 3532 203
Dyżury dzielnicowych,
przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8.00-10.00
czwartek 14.00-16.00
oraz w trakcie pełnionej służby
dzielnicowy na teren
gminy Boronów:
mł. asp. Marek Głomb
tel. kontaktowy 34 3532 203
WYWÓZ ŚMIECI – III kwartał 2010 r.
16.08
18.08
15.09
17.09
sołectwo
ulica
Grojec
Nadrzeczna
Hucisko
Nowa
Niwska
Krótka
Polna
Poprzeczna
Smolna
Szkolna
Wolności
Mostowa
Młyńska
Cmentarz

Firma „KOM-BUD” Woźniki
19.08
20.09
sołectwo/ulica
3 Maja
Wiśniowa
Ks. Adamka
Ligonia
Smołki
Wojska Polskiego
Urząd Gminy
Dworcowa
Ogrodowa
Koszęcińska
Lompy
Sportowa
Dolna
Reymonta
Wyspiańskiego
Słowackiego
Sienkiewicza

20.08
21.09
sołectwo/ulica
Dębowa Góra
Zumpy
Częstochowska
Leśna
Poznańska
Grabińska
Powstańców Śl.
Boczna
Tylna
Zielona
Doły
Zespół Placówek
Oświatowych
Urząd Pocztowy
Ochotnicza Straż Pożarna

• Policja informuje o zakazie kąpieli na terenie zbiornika wodnego w Hucisku. Kąpiel jest dozwolona tylko na
strzeżonych przez ratownika kąpieliskach i akwenach wodnych dopuszczonych przez stosowne organy.
• W związku z odnotowanymi zdarzeniami dotyczącymi kradzieży rzeczy
osobistych zwraca się uwagę mieszkańców na niepozostawianie bez nadzoru torebek, telefonów komórkowych
i dokumentów w trakcie organizowanych imprez plenerowych i festynów.
KIEROWNIK
POSTERUNKU POLICJI
w KOSZĘCINIE
asp. Alfred GAJDZIK

6

Z PRAC RADY GMINY
W ostatnim czasie Rada Gminy w Boronowie obradowała podczas sesji w dniach 8 czerwca br. i 6 lipca br. Podczas tych dwóch sesji podjęła następujące uchwały:
• w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2010
rok;
• w sprawie zmiany uchwały Nr 29/XL/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27.04.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach na zapewnienie płynności
operacji związanej z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla
sołectw Hucisko i Grojec”;
• w sprawie zmiany uchwały Nr 19/XXXVIII/2010 Rady
Gminy w Boronowie z dnia 23.02.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach;
• w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane;
• w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze;
• w sprawie określenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej;
• w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Boronów oraz jej jednostkom podległym;
• w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubliniec na realizację zadania;
• w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego dotyczącą uchwały Rady Gminy Boronów nr 48/
XXXII/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębowa Góra”;
• w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego dotyczącą uchwały Rady Gminy Boronów nr 49/
XXXII/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grojec”;
• w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego dotyczącą uchwały Rady Gminy Boronów nr 50/
XXXII/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hucisko”;
• w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego dotyczącą uchwały Rady Gminy Boronów nr 51/
XXXII/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zumpy”;
• w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Boronów”;
• w sprawie zmiany uchwały nr 46/XLII/2010 Rady
Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze;
• w sprawie zmiany uchwały nr 47/XLII/2010 Rady
Gminy w Boronowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
• w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny nieruchomości;
• w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Boronów na cel publiczny;
• w sprawie podziału gminy Boronów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu;
• utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy
Boronów.
Uchwały oraz protokoły z sesji Rady Gminy można znaleźć na stronie internetowej www.boronow.bip.pl
Ponadto przypominamy mieszkańcom o dyżurach
Przewodniczącego Rady Gminy w Boronowie – Romana
Czornika w siedzibie Urzędu Gminy w Boronowie w sali
narad (I piętro sala nr 7) w każdy wtorek w godzinach:
8.30 – 9.30 i 16.30 – 17.30
M. Klabis

INFORMACJE
UCHWAŁA NR 64/XLIII/2010
UCHWAŁA
RADY
GMINYNR
W64/XLIII/2010
BORONOWIE
RADY GMINY W BORONOWIE
z dnia 6 lipca 2010 r.
z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie podziału gminy Boronów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
w sprawie podziału gminy Boronów nawybieranych
okręgi wyborcze,
ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych
w każdym
okręgu.
wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn.zm.) i art. 89, art. 90 ust. 1 oraz art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
poz. 1591 z późn.zm.) i art. 89, art. 90 ust. 1 oraz art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) na
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) na
wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:
wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy w BoronowieZałącznik
uchwala, co
donastępuje:
Uchwały Nr 64/XLIII/2010
§ 1. Dokonać podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i numery oraz liczbę radnych
§ 1. Dokonać
podziału
Gminy
na zokręgi
wyborcze,
ustalić
ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych
w każdym
okręgu
zgodnie
załącznikiem
niniejszej
uchwały.
RadydoGminy
w Boronowie
Załącznik
do Uchwały
Nr 64/XLIII/2010
wybieranych w każdym okręgu zgodnie z załącznikiem
do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 34/98 Zarządu Gminy
w Boronowie
z dnia
z dnia
6 lipca 2010
r. 18 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału
Rady
Gminy
w
Boronowie
§ 2.Boronów
Traci moc
Nr 34/98 Zarządu Gminy w Boronowie z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału
gminy
na uchwała
okręgi wyborcze.
gminy Boronów na okręgi wyborcze.
dnia 6Boronów.
lipca 2010 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się WójtowizGminy
PODZIAŁ GMINY BORONÓW NA OKRĘGI WYBORCZE
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
§ 4. Uchwała
wchodzi
życie zGMINY
dniem
podjęcia
i podlega
ogłoszeniu
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Śląskiego
oraz podaniu
dowpublicznej
wiadomości
poprzez
rozplakatowanie
na tablicach
informacyjnych
Gminy
PODZIAŁ
BORONÓW
NA
OKRĘGI
WYBORCZE
Załącznik
do
UchwaływNr
64/XLIII/2010
Śląskiego ioraz
podaniu
do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Gminy
Boronów
Biuletynie
Informacji
Publicznej.
Rady Gminy w Boronowie
Boronów i Biuletynie Informacji Publicznej.
Liczba
Załącznik do Uchwały Nr 64/XLIII/2010
Nr
Liczba
radnych
z dnia 6 lipca 2010 r.
Granice okręgu
okręgu
mieszkańców wybieranych
Rady Gminy w Boronowie
Liczba
w okręgu
Liczba
radnych
zTartaczna
dnia 6 lipca
2010 r.
Granice
okręgu
Przewodniczący
Rady
Gminy
GMINY
BORONÓW
NA OKRĘGI
WYBORCZE
Sołectwo Zumpy ulice: PODZIAŁ
Kolonijna, Lipowa,
Słoneczna,
121
1
mieszkańców
wybieranych
Przewodniczący
Rady Gminy
w Boronowie
w okręgu
Sołectwo Dębowa Góra, Szklana Huta
121
1
w Boronowie
Sołectwo
Zumpy
ulice: PODZIAŁ
Kolonijna,
Lipowa,
Słoneczna,
Tartaczna
1
GMINY
BORONÓW
NA OKRĘGI
WYBORCZE 121
Cielec, Doły,
Boronów
ulice:
Dolna,
Reymonta,
Sienkiewicza,
Słowackiego,
Sportowa,
996
Wyspiańskiego,
Dworcowa,
Koszęcińska,
Lompy, Ogrodowa, 3 Maja, Księdza Adamka, Ligonia,
Sołectwo
Dębowa
Góra, Szklana
Huta
14
Roman Czornik121
Liczba
Smołki, Wiśniowa
Nr Cielec, Doły, Boronów ulice: Dolna, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa,
Liczba
radnych
Roman Czornik
Granice
okręgu
Boronów
ulice: Boczna,
Piaskowa,
Powstańców
Śląskich,
Tylna,
Zielona,
Częstochowska,
3
996
44
Wyspiańskiego,
Dworcowa,
Koszęcińska,
Lompy,
Ogrodowa,
3 Maja,
Księdza
Adamka, Ligonia, mieszkańców
wybieranych
4okręgu
997
Grabińska,
Leśna, Pogodna, Poznańska, Wojska Polskiego
wLiczba
okręgu
Smołki,
Wiśniowa
Nr
Liczba
radnych
1
Sołectwo
Zumpy
ulice:
Kolonijna,
Lipowa,
Słoneczna,
Tartaczna
121
1
Granice
okręguTylna, Zielona, Częstochowska,
5
Sołectwo Grojec
124
1
Boronów
ulice: Boczna, Piaskowa, Powstańców
Śląskich,
mieszkańców
wybieranych
4okręgu
997
4
Leśna,
Pogodna,
Poznańska,
WojskaSpokojna,
Polskiego Wiosenna
Sołectwo
Dębowa
Góra,
Szklana
HutaRóżana,
121
11
6 2 Grabińska,
Sitki,
Sołectwo
Hucisko
ulice:
Krucza,
151
w okręgu

Nr
1
okręgu
2
1
3
2

5
Grojec
Cielec,
Doły,
Boronów
Dolna,
Reymonta,
Sienkiewicza,
Słowackiego,
Sportowa,
Sołectwo
Zumpy
ulice: ulice:
Kolonijna,
Lipowa,
Słoneczna,
Tartaczna
7 1 Sołectwo
Boronów
ulice:
Nadrzeczna,
Nowa,
Młyńska,
Mostowa,
Wolności,
Poprzeczna
3
Wyspiańskiego,
Dworcowa,
Koszęcińska,
Lompy, Ogrodowa,
3 Maja, Księdza Adamka, Ligonia,
6
Sołectwo
Hucisko
ulice:
Krucza,
Sołectwo
Dębowa
Góra,
Szklana
HutaRóżana,
8 2 Sitki,
Boronów
Krótka,
Niwska,
Polna,
Smolna,Spokojna,
Szkolna Wiosenna
Smołki,ulice:
Wiśniowa
7
Boronów
Nowa,
Młyńska,
Mostowa,
Wolności,
Poprzeczna
Cielec, ulice:
Doły, Nadrzeczna,
Boronów ulice:
Dolna,
Reymonta,
Sienkiewicza,
Słowackiego,
Sportowa,
Boronów ulice: Boczna, Piaskowa, Powstańców Śląskich, Tylna, Zielona, Częstochowska,

Wyspiańskiego,
Dworcowa,
Koszęcińska,
Lompy, Ogrodowa, 3 Maja, Księdza Adamka, Ligonia,
8 34 Boronów
ulice:
Krótka,
Niwska,
Polna, Smolna,
Grabińska,
Leśna,
Pogodna,
Poznańska,
WojskaSzkolna
Polskiego
5
4
6

Smołki, Wiśniowa
Sołectwo Grojec
Boronów ulice: Boczna, Piaskowa, Powstańców Śląskich, Tylna, Zielona, Częstochowska,
Sitki,
Sołectwo
Hucisko
ulice:
Krucza, Różana,
Grabińska,
Leśna,
Pogodna,
Poznańska,
WojskaSpokojna,
Polskiego Wiosenna

7
5
8
6

Boronów
ulice: Nadrzeczna, Nowa, Młyńska, Mostowa, Wolności, Poprzeczna
Sołectwo Grojec
Przewodniczący
Boronów
ulice: Hucisko
Krótka, Niwska,
Polna,Różana,
Smolna,Spokojna,
Szkolna Wiosenna
Sitki,
Sołectwo
ulice: Krucza,

7
8

124
121
554
996
151
121
281

11
2
41
11

997
996
281

4
1

124
997
151

1
4
1

554
124

2
1
1

554

Rady281
Gminy
151
w Boronowie554
Boronów ulice: Nadrzeczna, Nowa, Młyńska, Mostowa, Wolności, Poprzeczna
Przewodniczący Rady Gminy
Boronów ulice: Krótka, Niwska, Polna, Smolna, Szkolna
281
w Boronowie
Roman Czornik
Przewodniczący
Rady Gminy
UCHWAŁA NR 65/XLIII/2010
Roman Czornik
w Boronowie
UCHWAŁA
RADY
GMINYNR
W65/XLIII/2010
BORONOWIE
RADY GMINY W BORONOWIE
Przewodniczący Rady Gminy
z dnia 6 lipca 2010 r.
w Boronowie
Roman Czornik
z dnia 6 lipca 2010 r.

Id: JQYQD-JQGTX-ZGTMK-DXNUG-RVGSP. Podpisany
w sprawie utworzenia obwodów
Id: JQYQD-JQGTX-ZGTMK-DXNUG-RVGSP. Podpisany

głosowania na terenie gminy Boronów.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy
Boronów.
Roman
Czornik

2

2
1

Strona 1
Strona 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn.zm.) i art. 30 ust. 2 i 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
poz. 1591 z późn.zm.) i art. 30 ust. 2 i 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) na wniosek Wójta
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) na wniosek Wójta
Gminy - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:
Gminy - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:
§ 1. Utworzyć na terenie Gminy Boronów dwa obwody głosowania zgodnie z załącznikiem do niniejszej
§ 1. Utworzyć na terenie Gminy Boronów dwa obwody głosowania zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do
§ 2. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Śląskiego oraz podaniu do
do Uchwały
Nr 65/XLIII/2010
publicznej
wiadomości
poprzez
rozplakatowanie
na Załącznik
tablicach
informacyjnych
Gminy Boronów.
publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Gminy Boronów.
Rady
Gminy
w
Boronowie
§ 3. Traci moc uchwała Nr 35/98 Zarządu Gminy
w do
Boronowie
z dnia
18 sierpnia 1998 r. w sprawie
Załącznik
Uchwały
Nr
65/XLIII/2010
§ 3. Traciobwodów
moc uchwała
Nr 35/98
Zarządugminy
Gminy
w Boronowie
z dnia 18
1998 Rady
r. w sprawie
utworzenia
głosowania
na terenie
Boronów
oraz uchwała
Nr sierpnia
36/XLI/2010
Gminy
zRady
dniaBoronów
6 lipca w
2010
r. uchwała Nr 36/XLI/2010 Rady Gminy
Gminy
Boronowie
utworzenia
terenie gminy
orazutworzenia
w Boronowieobwodów
z dnia 12 głosowania
maja 2010 r.nazmieniająca
uchwałę
w sprawie
obwodów głosowania na terenie
w
Boronowie
z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę
sprawie
obwodów głosowania na terenie
gminy
Boronów.
z dnia 6 w
lipca
2010 utworzenia
r.
Boronów.
Id:gminy
JQYQD-JQGTX-ZGTMK-DXNUG-RVGSP.
Podpisany
Strona 1
WYKAZsię
STAŁYCH
OBWODÓW
GŁOSOWANIA
do Uchwały
Nr 65/XLIII/2010
§ 4. Wykonanie uchwały powierza
Wójtowi Załącznik
Gminy
Boronów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.
WYKAZ
STAŁYCH
OBWODÓW
GŁOSOWANIA
Rady
Gminy
w
Boronowie
życie
po
upływie
14
dni
od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
§
5.
Uchwała
wchodzi
w
Id: JQYQD-JQGTX-ZGTMK-DXNUG-RVGSP. Podpisany
Strona 1
dni od ogłoszenia
Dzienniku
Urzędowym Województwa
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14Załącznik
do UchwaływNr
65/XLIII/2010
Śląskiego.
z dnia 6 lipca 2010 r.
Śląskiego.
Siedziba
Załącznik
do
Uchwały
Nr
65/XLIII/2010
Id: JQYQD-JQGTX-ZGTMK-DXNUG-RVGSP. Podpisany Rady Gminy w Boronowie
Strona 1
Nr
obwodowej
Granica obwodu
Boronowie
obwodu
komisji
Siedziba
dniaGminy
6 lipca w
2010
r.
WYKAZ STAŁYCHzRady
OBWODÓW
GŁOSOWANIA
wyborczej
obwodowej
Id:Nr
JQYQD-JQGTX-ZGTMK-DXNUG-RVGSP. Podpisany
Strona 1
Granica
obwodu
z dnia
6 lipca 2010 r.
obwodu Sołectwo Grojec; Sitki; Sołectwo Hucisko ulice: Krucza,
komisji
Różana, Spokojna, Wiosenna;
Sołectwo Zumpy
ulice: Zespół
Placówek
Przewodniczący
Rady Gminy
wyborczej ul.
Kolonijna, Lipowa, Słoneczna,
Tartaczna;
Cielec; Doły;
Boronów ulice: Dolna,
Reymonta,
Sienkiewicza,
Oświatowych
Przewodniczący
Rady
Gminy
WYKAZ
STAŁYCH
OBWODÓW
GŁOSOWANIA
w
Boronowie
1
Słowackiego,
Sportowa,
Wyspiańskiego,
Dworcowa,
Koszęcińska,
Lompy, Ogrodowa,
3Sołectwo
Maja,
Księdza
Poznańska
2, 42Sołectwo
Grojec;
Sitki; Sołectwo
Hucisko
ulice: Krucza,
Różana, Spokojna,
Wiosenna;w
Zumpy ulice: Zespół
Placówek
Boronowie
WYKAZ
STAŁYCH
OBWODÓW
GŁOSOWANIA
Siedziba
Adamka,
Wiśniowa,
Krótka,
Niwska,
Smolna,
283
Boronówul.
Kolonijna,Ligonia,
Lipowa,Smołki,
Słoneczna,
Tartaczna;
Cielec;
Doły;Polna,
Boronów
ulice:Szkolna
Dolna, Reymonta, Sienkiewicza,
Oświatowych
1
Nr
obwodowej
Słowackiego, Sportowa, Wyspiańskiego, Dworcowa,
Koszęcińska,
Lompy,
Ogrodowa,
3
Maja,
Księdza
Poznańska
2, 42Zespół Placówek
Granica obwodu
Dębowa Smołki,
Góra; Szklana
Huta;Krótka,
Boronów
ulice: Polna,
Boczna,
Piaskowa,
Powstańców
Śląskich,
Tylna,
obwodu Sołectwo
Roman
Czornik
Adamka, Ligonia,
Wiśniowa,
Niwska,
Smolna,
Szkolna
283komisji
Boronówul.
Oświatowych
2
Zielona, Częstochowska, Grabińska, Leśna, Pogodna, Poznańska, Wojska Polskiego, Roman
Nadrzeczna,
Nowa,
wyborczej
Siedziba
Czornik
Poznańska
2, 42Zespół
Placówek
Młyńska,
Mostowa,
Wolności,
Poprzeczna
Nr
obwodowej
Sołectwo
Góra;
Szklana
Huta;
Boronów
ulice: Boczna,
Śląskich, Zumpy
Tylna, ulice: Zespół
Sołectwo Dębowa
Grojec;
Sitki;
Sołectwo
Hucisko
ulice:
Krucza,
Różana,Piaskowa,
Spokojna,Powstańców
Wiosenna; Sołectwo
Placówek
283
Boronów
Siedziba
Granica
obwodu
Oświatowych
ul.
obwodu
komisji ul.
2
Zielona,
Częstochowska,
Grabińska,
Leśna,Cielec;
Pogodna,
Poznańska,
Polskiego,
Nadrzeczna,
Nowa,
Kolonijna,
Lipowa, Słoneczna,
Tartaczna;
Doły;
Boronów Wojska
ulice: Dolna,
Reymonta,
Sienkiewicza,
Oświatowych
Nr
obwodowej
Poznańska
2, 421
Granica
obwodu
wyborczej
Mostowa,
Wolności,
Poprzeczna
Słowackiego,
Sportowa,
Wyspiańskiego,
Dworcowa, Koszęcińska, Lompy, Ogrodowa, 3 Maja, Księdza
Poznańska
2, 42obwodu Młyńska,
283komisji
Boronów
Adamka, Ligonia,
Smołki,
Wiśniowa,
Krótka,
Niwska,
Polna,
Smolna,
Szkolna
283
Boronów
Sołectwo
Grojec; Sitki;
Sołectwo
Hucisko
ulice:
Krucza,
Różana,
Spokojna,
Wiosenna; Sołectwo Zumpy ulice: Zespół
Placówek
wyborczej
Kolonijna,Grojec;
Lipowa,
Słoneczna, Tartaczna;
Cielec;
Doły; Boronów
ulice: Dolna,
Reymonta,
Sienkiewicza,
Oświatowych
ul.
Zespół
Placówek
Sołectwo
Sitki;
Hucisko
ulice: Krucza,
Różana,Piaskowa,
Spokojna,
Wiosenna;
Sołectwo
Zumpy
1
Sołectwo
Dębowa
Góra;Sołectwo
Szklana Huta;
Boronów
ulice:
Boczna,
Powstańców
Śląskich,
Tylna, ulice: Poznańska 2, 42Słowackiego,
Sportowa,
Wyspiańskiego,
Dworcowa,
Koszęcińska,
Lompy,
Ogrodowa,
3
Maja,
Księdza
Kolonijna,
Lipowa,
Słoneczna,
Tartaczna;
Cielec;
Doły;
Boronów
ulice:
Dolna,
Reymonta,
Sienkiewicza,
Oświatowych
ul.
2
Zielona,
Częstochowska,
Grabińska,
Pogodna,
Poznańska,
Wojska
Polskiego, Nadrzeczna, Nowa,
1
Adamka,
Ligonia,
Smołki,
Wiśniowa,Leśna,
Krótka,
Niwska,Koszęcińska,
Polna, Smolna,
Szkolna
283 Boronów
Poznańska
2, 42Słowackiego,
Sportowa,
Wyspiańskiego,
Dworcowa,
Lompy,
Ogrodowa,
3
Maja,
Księdza
Młyńska, Mostowa, Wolności, Poprzeczna
283 Boronów
Przewodniczący Rady GminyZespół
Placówek
Adamka, Ligonia, Smołki, Wiśniowa, Krótka, Niwska, Polna, Smolna, Szkolna
Sołectwo Dębowa Góra; Szklana Huta; Boronów ulice: Boczna, Piaskowa, Powstańców Śląskich, Tylna,
Oświatowych
ul.
w Boronowie
Zespół
Placówek
2
Zielona,
Grabińska,
Leśna,
Pogodna,
Wojska Polskiego,
Nadrzeczna,
Nowa,
SołectwoCzęstochowska,
Dębowa Góra; Szklana
Huta;
Boronów
ulice:Poznańska,
Boczna, Piaskowa,
Powstańców
Śląskich, Tylna,
2, 42Przewodniczący
Rady GminyPoznańska
Oświatowych
ul.
Młyńska,
Mostowa, Wolności,
Poprzeczna
2
Zielona, Częstochowska,
Grabińska,
Leśna, Pogodna, Poznańska, Wojska Polskiego, Nadrzeczna, Nowa,
283
Boronów
w Boronowie
Poznańska 2, 42Młyńska, Mostowa, Wolności, Poprzeczna
283 Boronów

Roman Czornik

Roman Czornik
Przewodniczący
Rady Gminy
w Boronowie
Przewodniczący Rady Gminy
w Boronowie
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Czornik
w Boronowie
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PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

„Z RODZICAMI DO SZKOLNEGO SUKCESU”
Gmina Boronów w okresie od 01 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. realizowała projekt pod nazwą „Z rodzicami
do szkolnego sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było poszerzenie oferty
programowej przedszkola poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć, jak również
objęcie tymi zajęciami dzieci nieuczęszczających do przedszkola, przeprowadze-

nie cyklu szkoleń i warsztatów dla rodziców podnoszących ich wiedzę z zakresu
psychologii rozwojowej, społecznej i komunikacji oraz organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla nauczycieli.
Realizacja projektu w liczbach przedstawia się następująco:
– dzieci objętych projektem – 77
– rodzice uczestniczący w projekcie – 77
– zajęcia dydaktyczne – 120 godz. dla każdej z czterech grup

„JEDNOŚĆ” BORONÓW
ZDOMINOWAŁA ROZGRYWKI PODOKRĘGU LUBLINIEC!
Niezwykle pomyślnie zakończył się sezon
rozgrywkowy 2009/2010 dla drużyn naszego
Klubu. Wszystkie uczestniczące w rozgrywkach drużyny tj seniorzy w KL A, juniorzy
w lidze juniorów oraz trampkarze starsi zakończyli zmagania na I-ch miejscach.
Seniorzy po rocznym pobycie w Kl A zdobyli awans do kl Okręgowej, kończąc rozgrywki z 14 punktową przewagą na V-ce mistrzem Wartą Kam Młyny.
Godnym podkreślenia jest fakt, że w rundzie wiosennej zdobyli komplet punktów wygrywając wszystkie mecze, szczególnie trudne wyjazdowe w Koszęcinie, Kam. Młynach
i Babienicy, a w całych rozgrywkach zanotowali 1 porażkę z Kochcicami i 3 remisy z Sierakowem, Kochanowicami i Orłem Psary
Babienica II. Imponujący jest również bilans
bramkowy: 104 – 23.
W drużynie tej występowali: Dominik Szota, Marcin Gatys, Łukasz Żuk, Marcin Klama, Tomasz Kocyba, Dawid Gatys, Marcin
Bąk, Szymon Maruszczyk, Patryk Romańczyk, Krzysztof Kowalikowski, Łukasz Kucharczyk, Mariusz Kucharczyk, Michał
Białas, Sławomir Litwin, Marcin Żydek, Jarosław Matyl, Michał Bełkot, Łukasz Tomalka, Łukasz Borek, Mariusz Ciborowski, Łukasz Pietruszka, Mateusz Byrski, Marek
Poręba, Paweł Janecki.
Trenerem drużyny jest Marian Ślęzok, kierownikiem Mirosław Korus.
Zawodnik Michał Białas został królem
strzelców Kl A z 24 bramkami, a w punktacji Fair Play zostaliśmy sklasyfikowani na II
miejscu.
Juniorzy występujący w lidze juniorów
Kl.A Podokręgu Lubliniec nie chcieli być gorsi od starszych kolegów i również w sposób

bezapelacyjny wywalczyli mistrzostwo ligi
z przewagą 7 punktów na Pawonkowem.
W całych rozgrywkach drużyna nie doznała porażki, jedynie remisując 4 mecze. Bilans
bramkowy również imponujący 94-18.
Zawodnik Dawid Kożuch został V-ce
królem strzelców zdobywając 28 bramek,
a w punktacji Fair Play zostaliśmy sklasyfikowani na I miejscu.
Trenerem drużyny jest Kazimierz Dorożynski, a grali w niej zawodnicy: Łukasz Tomalka, Łukasz Borek, Mateusz Liszczyk, Karol Nancka, Michał Bełkot, Paweł Stroba,
Tomasz Czyż, Dawid Kożuch, Dawid Machoń, Mateusz Bralich, Marcin Bąk, Dawid
Gatys, Łukasz Kucharczyk, Patryk Romańczyk, Patryk Głowocz, Wojciech Rogocz,
Marcin Jaksik, Przemysław Bralich, Damian
Wojtkowiak, Mateusz Ledwoń.
Najmłodsi nasi adepci piłki nożnej trampkarze również okazali się najlepsi w swojej
kategorii wiekowej. Najpierw po pasjonującej walce z MLKS Woźniki zdobyli I-sze
miejsce w grupie B, a później na neutralnym boisku w Ciasnej rozgromili zwycięzcę
gr A „Płomień „Przystań 8 – 0 zdobywając
tytuł mistrza Podokręgu Lubliniec.
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– spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla
rodziców – 5
– zajęcia wspólne dla dzieci i rodziców – 6
godzin dla każdej z grup
– spotkania informacyjno-konsultacyjne
dla nauczycieli – 12 godzin
Dnia 31 maja br. odbyło się uroczyste zakończenie zajęć dla dzieci w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie. Zaprezentowano prace artystyczno – plastyczne
dzieci, zdjęcia z zajęć realizowanych w ramach projektu oraz odbyła się zabawa,
na której świetnie się bawiły dzieci razem
z rodzicami i nauczycielami.
Ponadto w dniach 02 – 15 czerwca br.
w holu Urzędu Gminy zorganizowano wystawę prac oraz zdjęć z zajęć dzieci biorących udział w projekcie.
I.Bełkot
W drużynie grali: Dominik Podstolec, Marcin Głąb, Przemysław Bralich, Wojciech Rogocz, Dawid Dulski, Marcin Jaksik, Paweł
Wocławek, Kamil Fredyk, Dawid Kizłyk, Adrian Myrcik, Rafał Najgebauer, Krystian Musik, Patryk Myrcik, Karol Jaksik, Marek Brdąkała, Jakub Sklorz, Damian Wojtkowiak,
Dawid Kaszuba, Robert Czornik, Sebastian
Bardziński, Michał Faflok, Sławomir Weber,
Mateusz Gibas.
Najwięcej bramek dla naszego zespołu
zdobył Dawid Kizłyk – 15. Trenerem drużyny jest Zbigniew Ormańczyk.
Dwaj nasi zawodnicy tj Kamil Fredyk
i Marcin Głąb są członkami kadry Śląska
roczników 1997 i 1998.
Juniorzy z rocznika 1994 i młodsi reprezentowali nasz powiat w Wojewódzkich eliminacjach turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” w Dankowicach, gdzie zdobyliśmy IV
miejsce.
Już wkrótce /14.08.2010/ rozpocznie się
nowy sezon, gdzie seniorzy będą grali w kl.
Okręgowej CzOZPN, a drużyny młodzieżowe w Podokręgu Lubliniec. Wszyscy mamy
nadzieję, że będzie również udany jak poprzedni. Od drużyny seniorów oczekujemy
bezpiecznego utrzymania się w kl „O”, a od
młodzieżowych powtórzenia wyników z zakończonego sezonu. Do zobaczenia na boisku LKS „Jedność”.
E. Czyż
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„Bieg po zdrowie w Boronowie”
28 edycja zawodów – Boronów-28.05.2010 r.
Klasyfikacja końcowa zawodów
(startowało 80 osób):
Szkoła podstawowa
klasy „0”:

Szkoła podstawowa
klasy V chłopcy:
1m- Głąb Marcin
2m- Bula Sebastian
3m- Myrcik Patryk
4m- Graniczny Benjamin
5m- Faflok Dominik

1m- Bartosik Sebastian
2m-Kulisz Mateusz
3m-Żurek Jakub

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

1m- Kubieniec Paulina
2m- Waloszczyk Klaudia
3m- Nowak Agnieszka

klasy I:
1m- Podstolec Adam
2m- Smolarz Olaf
3m- Machwitz Marcel

Szkoła podstawowa
klasy II -III dziewczęta:
1m- Bartosik Natalia
2m- Pisulska Natalia
3m- Irek Agnieszka
4m- Smol Magda
5m- Ciborowska Laura

Szkoła podstawowa
klasy II -III chłopcy:
1m- Kluge Jakub
2m- Brzęczek Wojtek
3m- Lisiecki Tomek
4m- Sekuła Marcin
5m- Piskoń Marek

Szkoła podstawowa
klasy IV chłopcy:
1m- Wróbel Mateusz
2m- Piłot Krzysztof
3m-Kulisz Maciej

Szkoła podstawowa
klasy IV dziewczęta:
1m- Wojsyk Martyna
2m- Lisner Paulina
3m- Tomaszewska Weronika

klasy V dziewczęta:

Szkoła podstawowa
klasy VI dziewczęta:
1m- Ślęzok Judyta
2m- Zgraja Kamila
3m- Myrcik Pamela
4m- Szwngiel Karolina
5m- Faflok Ismena

Szkoła podstawowa
klasy VI dziewczęta:
1m- Barwicki Mateusz
2m- Fredyk Kamil
3m- Smol Mateusz
4m- Brzęczek Mateusz
5m- Bula Mariusz

Gimnazjum
dziewczęta:
1m- Myrcik Dominika
2m-Dubas Magdalena
3m- Kubieniec Julia
4m- Jaksik Zuzia
5m- Golasz Monika

Gimnazjum
chłopcy:
1m- Skomudek Tomek
2m- Dubas Łukasz
3m- Bralich Przemek
4m- Kożuch Dawid
5m- Kizłyk Dawid

III miejsce Gimnazjum

9 czerwca 2010r. w Koszęcinie odbyła się V edycja Międzyszkolnych Zawodów Sportowo- Przyrodniczych o Puchar
Nadleśnictwa Koszęcin. Zawodnicy pokonywali ścieżkę edukacyjną w okolicach
GOSiRu w Koszęcinie rowerem i biegiem oraz odpowiadali na pytania związane z florą i fauną regionu lublinieckiego. Do klasyfikacji końcowej liczył się czas
pokonania dystansu oraz jak najmniejsza ilość błędnych odpowiedzi. Drużyna
gimnazjum z Boronowa w składzie: Iwona Barchańska, Monika Golasz, Przemek
Bralich, Adrian Myrcik i Marek Brdąkała wywalczyła III miejsce i puchar. W kategorii szkół podstawowych (Paulina Kubieniec, Kamil Fredyk, Monika Świtała,
Jakub Sklorz, Mateusz Barwicki) nasi
uczniowie zdobyli IV miejsce. W zawodach uczestniczyło 10 szkół podstawowych i 10 z gimnazjum.

Brawo Ania

Uczennica II klasy gimnazjum w Boronowie Anna Nokielska- zawodniczka Klubu UKS „Gol” Częstochowa, który reprezentował województwo śląskie na XVI
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Sportach Letnich w Gorzowie Wielkopolskim wraz z koleżankami wywalczyła 8
miejsce drużynowo w turnieju piłki nożnej
kobiet. Ania oprócz gry w piłkę nożną- trenuje w gimnazjum siatkówkę (III miejsce
w powiecie) i reprezentuje szkołę w szachach. Brawo Ania.

Nordic Walking

Nauczyciele wychowania fizycznego
z gimnazjum uatrakcyjniają swoje zajęcia sportowe wykorzystując w czasie marszów kije do nordic walking. Nowa forma
aktywności -spacer z kijami, przyszła do
Polski z Finlandii. Nordic walking jest formą ruchu dla wszystkich, mogą ją uprawiać najmłodsi i starsi miłośnicy rekreacji
ruchowej, zarówno latem jak i zimą. Prawidłowy marsz z kijami w odróżnieniu
od zwykłego spaceru – angażuje prawie
wszystkie grupy mięśniowe, odciąża kolana, poprawia kondycje fizyczną i zdrowotną. Kije do nordic walking zakupił
klub TKKF „Boronovia”. Uczniowie uprawiają marsz z kijami podczas dodatkowych zajęć wychowania fizycznego oraz
podczas obozów sportowych. Polecamy
i zachęcamy do marszu nornic walking,
a trasy leśne wokół Boronowa są bardzo
atrakcyjne.
Opracował: J.Sobol
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UWAGA!!! SUKCES!!!

II miejsce na Śląsku
Gmina Boronów w zakończonym XVI Ogólnopolskim Turnieju Miast i Gmin zajęła 2 miejsce w rywalizacji wojewódzkiej i 39
miejsce w Polsce (sklasyfikowano 109 gmin z całego kraju) w kategorii gmin do 5 tysięcy mieszkańców. W tym roku zawody odbywały się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich
w terminie 26.05-01.06. 2010r.
W ramach w/w imprezy odbyło się szereg zawodów o charakterze rekreacyjno- sportowym w których uczestniczyli mieszkańcy
naszej gminy- odbyła się kolejna m.in. edycja „ biegu po zdrowie
w Boronowie”, rozgrywki piłki siatkowej, nożnej, marsze nornic walking, rajdy rowerowe, zawody szachowe i turnieje w tenisie stołowym, aerobik, a także tradycyjna msza święta w intencji
dzieci i ich opiekunów połączona z rajdem rowerowym „na dołach” (podziękowania dla państwa Tomżyńskich za udostępnienie
i przygotowanie terenu na mszę).
Głównym organizatorem, jak co roku, był Klub TKKF „ Boronovia”, szkoła, a także klub „Jedność” i Dom Kultury. W ramach
klasyfikacji końcowej brano pod uwagę procent startujących
mieszkańców gminy do ogólnej liczby boronowian, a także wydatki gminy na cele sportowe.
Podczas podsumowania imprezy, które odbyło się w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach pamiątkowy puchar i dyplom dla
naszej gminy odebrał sekretarz klubu TKKF „ Boronovia”. W tym
roku ze względu na inne wydatki (powódź) marszałek województwa śląskiego nie przyznał nagród pieniężnych dla miast i gmin
zajmujących miejsca drugie i dalsze.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom imprezy, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, którzy licznie mimo brzydkiej pogody uczestniczyli w zaproponowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych i do
następnej imprezy w 2011 roku.
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Spotkanie z aktorami
W dniu 9 czerwca 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury miał przyjemność gościć aktorów Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – Pana Roberta Dorosławskiego,
pełniącego funkcję dyrektora teatru oraz
Pana Piotra Machalicę, aktora i dyrektora
artystycznego teatru.
Goście przybyli do nas, aby spotkać się
z naszą młodzieżą z Zespołu Placówek
Oświatowych.
Zasypywani pytaniami uczniów z humorem i cierpliwością opowiadali o swojej pracy, zainteresowaniach, dawali wskazówki
młodym ludziom zainteresowanym aktorstwem.
Spotkanie, w którym również uczestniczył Wójt Gminy Pan Rufin Majchrzyk przebiegało w sympatycznej atmosferze i zakończyło się uroczystym wpisem obu Panów do
kroniki prowadzonej przez placówkę.
Turniej old-boys
4 lipca podczas plenerowego festynu Włoskie Klimaty imprezą towarzyszącą był Turniej Piłki Nożnej Old-boys, o Puchar Wójta
Gminy Boronów. W turnieju wzięły udział
4 drużyny: z Babienicy, Olszyny, Strzebinia
i gospodarze turnieju Boronów. Zwycięzcą
została drużyna z Boronowa zdobywając –
7 pkt., II miejsce – Strzebiń – 5 pkt., 3 miejsce Babienica – 4pkt, bez punktów drużyna
z Olszyny. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Pan Sławomir Boroń ze Strzebinia.
Laureatom gratulujemy!!!
Serdecznie pragnę podziękować Panu
Dariuszowi Zok za przygotowanie Turnieju
oraz Panu Mariuszowi Ciborowskiemu za
wzorowe sędziowanie. Obyło się bez kartek.
W wakacje nie musisz się nudzić
Podczas zajęć wakacyjnych, które odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury nie
ma czasu na nudę. Dzieci uczęszczające
na zajęcia plastyczne miały okazję uczestniczyć w niecodziennych wyjazdowych
warsztatach plastycznych, które odbyły się
w Posmyku. Podczas warsztatów dzieci
wykonywały prace plastyczne w plenerze.
Warsztaty zakończyły się wspólnym grillem, a wykonane prace zostały wystawione w holu GOK-u. Mieliśmy także wspólne
ognisko, a nasza Paulina Barwicka została
laureatką III miejsca w wojewódzkim konkursie plastycznym organizowanym przez
GOK Kochanowice z okazji Święta Różanecznika.
Członkowie Studia Piosenki szlifują swoje umiejętności podczas zajęć wakacyjnych
i przygotowywują się do nowego sezonu
konkursowego. 4 lipca mogliśmy usłyszeć
Paulinę Pająk podczas Włoskich Klimatów,

KULTURA

17 lipca AGAT wystąpił w Lisowicach, 31
lipca w Komorni Lhotka na Ligotskim Jarmarku, 19 sierpnia dla pielgrzymów z Gliwic, 29 sierpnia wystąpimy podczas Dożynek naszej gminy, 9 i 10 września w XV
Ogólnopolskim Koncercie Wspomnień
„I znów jesteśmy razem” na zaproszenie
Dyrekcji MDK „Batory” i zespołu wokalnego „Na Szlaku” oraz Państwa Urszuli i Karola Pielok, 12 września podczas Dożynek
Powiatowych w Lublińcu, a 25 września na
zaproszenie Pana Mariana Dragona Prezesa Stowarzyszenia RYTM w Gliwicach.
B. Leśniowska
Biblioteka bierze udział w programie
„Akademia Orange dla bibliotek”
Program jest organizowany przez Fundację Orange, a korzystać z niego mogą gminne biblioteki publiczne prowadzone przez
jednostki samorządu terytorialnego, bądź
będące w strukturach instytucji kultury /tak
jest w przypadku naszej biblioteki/. Wniosek
złożony przez Bibliotekę w Boronowie rozpatrzony został pozytywnie i otrzymała ona
dotację w kwocie 1.961,89zł. W 2010 roku
Fundacja planuje przekazać dotacje finansowe w trzech terminach. Biblioteka może
wykorzystać dotację na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych

niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.
Program Biblioteki Narodowej
Biblioteka Publiczna, podobnie jak w latach ubiegłych,otrzyma dofinansowanie
z programu Biblioteki Narodowej. Kwota
w wysokości 2.000 zł w całości zostanie przeznaczona za zakup nowości wydawniczych.
J.Matjeka
Podziękowanie:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury składa serdeczne podziękowanie Panom Markowi Hanulok i Henrykowi Pająk za wykonanie elementów stolarskich do ołtarza, który
mogli wszyscy państwo podziwiać podczas
procesji Bożego Ciała, przed budynkiem
GOK-u, oraz Państwu Małgorzacie i Alfredowi Podstolec za kwiaty do dekoracji chodnika przed ołtarzem. Panu Alojzemu Moj za
zdjęcia z imprez plenerowych do galerii GOK-u, które zostały wykorzystane w biuletynie.
Dziękuję również bardzo serdecznie
Panom Edwardowi i Dawidowi Hucz za
wykonanie prac budowlanych związanych z likwidacją starego nieużywanego
od lat szamba, które szpeciło otoczenie
przy GOK-u.
B. Leśniowska

Już wkrótce otwarcie pierwszej
ścieżki przyrodniczej w Boronowie
„Stowarzyszenie dla Boronowa” od maja
2010r. realizuje projekt pod nazwą „Dydaktyczna
ścieżka przyrodnicza- przyjazna dla środowiska,
korzystna dla zdrowia. Teren Gminy Boronów”.
Środki finansowe zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Otwarcie ścieżki dydaktycznej planowane
jest na drugi tydzień września. W programie

między innymi: rajd rowerowy nowo otwartą ścieżką, rozstrzygnięcie dwóch gminnych
konkursów: „Przyroda Boronowa w poezji”,
„Przyroda Boronowa w fotografii”, pokaz sztuki rycerskiej, pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Zarząd „Stowarzyszenia dla Boronowa” serdecznie zaprasza do udziału w otwarciu pierwszej dydaktycznej ścieżki przyrodniczej na terenie Gminy Boronów.

W ramach projektu pn. „Inwestycja w edukacyjny rozwój mieszkańców Boronowa- szansą dla gminy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w naszej gminie przez „Stowarzyszenie dla Boronowa” odbyło się do tej pory 48 godzin
szkoleniowych, głównie w obszarze „ABC pisania projektów”. Oprócz szkoleń stacjonarnych odbyło się
również dwudniowe szkolenie wyjazdowe do Ustronia. Priorytetem cyklu szkoleń jest zdobycie wiedzy
teoretycznej oraz wyszkolenie się w praktyce pisania projektów, ułatwiających większe możliwości o aplikowanie środków z Unii Europejskiej.
Bożena Ledwoń
koordynator projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ

KOLONIE LETNIE
W LEWINIE KŁODZKIM
„Stowarzyszenie dla Boronowa” po raz
kolejny zorganizowało dla 46-osobowej grupy dzieci i młodzieży z Boronowa – letnie kolonie. Tym razem dzieci wypoczywały w malowniczo położonej górskiej miejscowości
w Lewinie Kłodzkim. Kolonie w górach zapewniły nie tylko doskonały klimat, ale również stworzyły doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku. Koloniści nie mieli czasu
na nudę. W programie znalazło się wiele
ciekawych wycieczek. W Kudowie Zdroju uczestniczyli w zabawie na Szlaku Ginących Zawodów, spacerowali po Parku
Zdrojowym, degustowali wodę zdrojową,
podziwiali Muzeum Zabawek. Dzieci miały
okazję zwiedzić Kaplicę Czaszek w Czermnej Muzeum Żaby, natomiast w Wambierzycach Bazylikę. W Dusznikach Zdroju zobaczyli Dworek Szopena oraz uczestniczyli
w pokazie kolorowych fontann. Pieszo wędrowali szlakiem przez kocioł na Wzgórza
Taszowskie, by poznać klimat górskich gospodarstw agroturystycznych, między innymi plantację aronii oraz przepiękny ogród
japoński w Jarkowie. Niezapomnianych
wrażeń dostarczył im pobyt w kopalni złota

TRZECIE ŚWIĘTO MIODU
25 lipca 2010 roku już po raz trzeci został zorganizowany Boronowski Plaster
Miodu. W przygotowania zaangażowali się
członkowie „Stowarzyszenia dla Boronowa” i Koło Pszczelarzy – Boronów.
Uczestników tegorocznej biesady zabawiał kabaret „Chwila”, a całość imprezy
poprowadził Pan Piotr Hankus. Na licznie zgromadzoną publiczność – mimo niesprzyjającej aury – czekało wiele atrakcji, takich jak: występy młodych artystów
– Anastazji Masoń, Ani Pawlak i Wiktorii Kaczugi oraz Wojciecha Smola, który wspaniale zaprezentował się w grze na
keybordzie. Życzymy mu wiele takich występów dla publiczności. Można było spróbować szczęścia w loterii fantowej czy
też wziąć udział w aukcji miodów. Dzieci
chętnie uczesniczyły w konkursach rysunkowym oraz sportowym. Został również
rozstrzygnięty konkurs kulinarny „Z przepisów babuni”, którego jednym z głównych
celów była prezentacja najdawniejszych
przepisów. Nagrodę głowną, czyli Złotą
Chochlę otrzymała Pani Bożena Cieślak
za potrawy: wiejski chleb pszenno-żytni
i udka w miodzie. W czasie biesiady Prezes
„Stowarzyszenia dla Boronowa” wręczyła

w Złotym Stoku oraz przejażdżka safari busem w czeskim ogrodzie zoologicznym. Pobyt był uatrakcyjniony wieloma konkursami
i zawodami sportowymi, wizytą w Aqua Parku oraz ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
Organizatorem kolonii było „Stowarzyszenie dla Boronowa”, kierownikiem kolonii Bożena Ledwoń, zaś opiekę sprawowały panie: Anna Rajfur, Monika Ledwoń
i Ewelina Burzyk.
Cała kadra pedagogiczna sprawowała opiekę nieodpłatnie. Tym bardziej należą im się słowa uznania za pracę w czasie
swojego urlopu wypoczynkowego.
Każdy uczestnik przywiózł z sobą wiele niezapomnianych wrażeń i jeszcze długo będzie mógł z uśmiechem na twarzy
wspominać tegoroczne wakacje w Lewinie
Kłodzkim.
Bożena Ledwońorganizator wakacyjnego wypoczynku
statuetki Panu Andrzejowi Rymarczykowi,
Panu Janowi Zając i Wójtowi Gminy Boronów – Rufinowi Majchrzykowi za propagowanie królewskiej gry w szachy.
Szczególne podziękowania należą się
Pani Katarzynie Góral pomysłodawczyni przepięknej i oryginalnej dekoracji sceny plenerowej. Podziękowania składam
Wszystkim członkom stowarzyszenia, którzy aktywnie włączyli się w szereg przygotowań. Serdecznie dziękuję: Annie Matysiakiewicz, Agnieszce Kaczuga, Ewie
Stefanik, Marii Ślęzok, Irenie Brol, Teresie Pawlak, Irenie i Mirosławowi Pyrek,
Joannie Wochnik, Marii Wosz, Ewelinie
Burzyk, Agnieszce Hanulok, Monice Ledwoń, Justynie Jagusiok oraz wszyskim
innym, którzy z tak wielkim zaangażowaniem włączyli się w organizację biesiady.
Bardzo serdecznie dziękuję Sponsorom
oraz Członkom Koła Pszczelarzy, w szczególności pragnę wymienić Państwa Gabrielę i Lecha Karmolińskich, Państwa Irenę i Karola Czerneckich, Państwa Janinę
i Jana Zając oraz Państwa Gabrielę i Andrzeja Ledwoń.
Sukces corocznej biesiady miodowej jest
wynikiem pracy każdej z tych osób, bez
nich nie udało by się tego dokonać, cieszmy się nim wspólnie.
Bożena Ledwoń
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